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Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer.
Een cookie slaat je naam, adres en leeftijd NIET op en ook andere persoonlijke gegevens bewaart een cookie niet.
Cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Met die informatie kunnen
adverteerders en website beheerders voor jou interessante advertenties plaatsen. Bovendien voorkomen cookies
dat je steeds dezelfde advertentie ziet. Om deze redenen plaatst Basic-Fit cookies op onze websites.

Wat houdt de wet in?
Volgens artikel 11.7a van de Telecomwet zijn alle Nederlandse websites vanaf 5 juni 2012 verplicht om bezoekers
informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om dergelijke cookies te mogen gebruiken.

Kan ik mijn gegevens opvragen?
Je hebt het recht om jouw gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact
met ons opnemen via klantenservice@basic-fit.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Kan ik advertentiecookies verwijderen?
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je
vertonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your Online Choices. Deze cookies worden dan niet bij een
website van een derde terug geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van
cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Your Online Choices

Waar vind ik meer informatie over cookies?
Cookierecht.nl
Wikipedia
Consumentenbond
Op de websites van Basic-Fit gebruiken we verschillende soorten cookies. Op onze websites kun je deze soorten
cookies verwachten.
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de websites van Basic-Fit. Zonder deze cookies werken
(delen van) de websites niet.
Websitestatistieken
Met web analytics analyseren we welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet
Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), welke schermgroottes mensen gebruiken, etc. Op basis daarvan kunnen we
onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie je bent. Deze
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data wordt alleen gebruikt om bezoek aan onze site te analyseren.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan
de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel.
Tracking cookie
Een tracking cookie kan worden opgevraagd zodra je een website van Basic-Fit bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten
komen welke verschillende websites van Basic-Fit je bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld
aan je naam, adres en dergelijke. Via deze tracking cookie proberen we inhoud en advertenties af te stemmen op
bezoekersprofielen.
Cookies van sociale netwerken
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken. Deze buttons
werken door code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij
hebben daar geen invloed op.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en
door deze sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Disqus, LinkedIn, Twitter, Facebook en
Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van
het Amerikaanse Ministerie van Handel.
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